
ЗМІСТ 
 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

1. Белей Ірина. Термінологічне наповнення поняття "демократичне врядування" та 
його зміст у державному управлінні  

2. Бронікова Світлана. Моделювання бажаного майбутнього в успішному управлінні 
реальністю  

3. Єлагін В. Соціальна держава: проблеми соціально-класової стратифікації в 
розвинутих країнах світу  

4. Гаєвська Лариса. Педагогічні та вчительські з'їзди як форма становлення і розвитку 
державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні (друга 
половина ХІХ - початок ХХ ст.)  

5. Кривачук Людмила. Основні принципи діяльності органів виконавчої влади як 
суб'єктів державного управління у сфері державної молодіжної політики в Україні  

6. Мамонтова Елла. Регіональна іміджева стратегія як фактор консолідації 
українського суспільства: символічний аспект  

7. Скрипченко Наталія. Науково-теоретичні підходи до визначення понятійного 
апарату концепції стійкого розвитку територій  

 
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

8. Криштоф Наталія. Державне регулювання інвестиційної діяльності щодо розвитку 
малого та середнього підприємництва 

9. Крупник Андрій. Громадські ради: зайвий тягар чи опора влади?  
10. Максимюк Інна. Класифікація координаційних зв'язків в мережі взаємодії органів 

виконавчої влади  
11. Маматова Тетяна, Качанов Сергій.Формування методологічних засад системної 

реалізації державного контролю та нагляду  
12. Пахомова Тетяна.Щодо механізмів управління кризами суспільного розвитку в 

системі державного управління  
13. Петрова Світлана. Стан та Механізми державного управління мотивацією 

персоналу в системі охорони здоров'я  
14. Руденко Ольга. Механізми забезпечення суспільної стабільності: моделі взаємодії 

держави і громадянського суспільства  
15. Шевченко Сергій. Проблеми формування механізму державно-громадського 

управління якістю вищої освіти  
16. Усаченко Л. Публічні консультації як складова ефективності взаємодії вітчизняних 

урядових та громадських структур в контексті міжнародного досвіду  
17. Збаращук Олександр.   Проблеми становлення державної регіональної політики: 

пошук нової моделі управління регіональним розвитком  
18. Миколайчук Микола.  Формування системи порівняльної оцінки трудового 

потенціалу підприємств регіону  
 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

19. Колісніченко Наталя, Стойкова Галина. Особливості професіоналізації державних 
службовців: етапи, стадії, підходи  

20. Твердохліб Олександр. Інформаційний державноуправлінський ресурс: сутність та 
класифікація  

 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

21. Бондаренко Володимир. Визначення сучасного проблемного поля правового 
регулювання створення, діяльності та розвитку органів самоорганізації населення  



22. Бойчук Олег. Заходи впливу місцевих органів влади на розвиток громадської 
активності молоді (на матеріалах міста Києва)  

23. Мізіна Ірина. Концептуальні засади забезпечення самодостатності та стійкості 
бюджетів місцевого самоврядування)  

24. Ворона Петро. Особливості становлення парламентаризму в Ізраїлі та його вплив 
на формування органів місцевої влади (уроки для вітчизняної демократії та 
партійної еліти)  

 
ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗРОБКИ. ПРОЕКТИ 

25. Блінов Євген. Механізми державного контролю щодо використання політичних 
технологій в суспільстві  

26. Глухова Ганна. Новітні підходи в організації діяльності соціальних служб: 
зарубіжний досвід для України  

27. Ярош Наталія. Регіональні особливості дотримання державних соціальних 
стандартів надання медичної допомоги  

28. Красностанова Наталія, Нєгодаєв Дмитро. Особливості розвитку державного 
підприємництва в Україні  

29. Савков Анатолій. До проблеми осмислення теоретичних засад державного 
управління виборчим процесом  

30. Волинець Євгенія. Управлінські засади реалізації стратегій демократизації 
врядування на регіональному рівні  


